
KANDIDAATINTUTKIELMAN ARVIOINTI 

Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos, ________ (vuosi) 

Tutkielman tekijä(t)_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

Tutkielman nimi  __________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Kandidaatintutkielman tehtyään opiskelija kykenee toteuttamaan pienimuotoisen 
empiirisen tutkimuksen ja ymmärtää tutkimuksen teon ja raportoinnin keskeiset 
vaiheet (tutkimuskysymyksen asettaminen ja sen teoreettinen ja empiirinen 
taustoittaminen, aineiston hankinta ja analysointi, tulosten kuvaaminen, pohdinta ja 
johtopäätökset). 

Kandidaatintutkielma on pääsääntöisesti kirjallinen tutkimusraportti, jonka arviointi 
kohdistuu johdantoon, aineiston ja menetelmien kuvaukseen, tulosten raportointiin, 
pohdintaan, tieteellisen kirjoittamisen laatukysymyksiin sekä opiskelijan 
työskentelyyn. Tutkielman arvioi tutkielman ohjaaja. 

Arviointi tehdään alla kuvatuissa osa-alueissa asteikolla 0–5 (0=hylätty, 1=välttävä, 
2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). 

Arviointi 

1) Johdanto: Tutkimuksen tavoitteiden selkeys. Tutkimuskysymysten
taustoittaminen johdannossa: käsitteiden määrittely, teorian ja/tai teoreettisen 
mallin kuvaus, keskeinen aikaisempi tutkimus. Johdannon etenemisen loogisuus. 

____ p 

2) Aineisto ja menetelmät: Aineiston ja menetelmien kuvauksen kattavuus ja
sopivuus suhteessa tutkimuksen tavoitteisiin. 

____ p 

3) Tulosten raportointi: Tulososan vastaavuus tutkimuksen tavoitteisiin. Tulosten
esittämisen oikeellisuus ja selkeys. Analyysien tarkoituksenmukaisuus ja raportointi. 

 ____ p 

4) Pohdinta: Olennaisen tiivistys tulosten havainnoista. Tulosten kriittinen arviointi
ja johtopäätökset tuloksista. Tulosten tulkintaan liittyvien rajoitusten huomiointi. 
Suhteutus teoriaan tai teoreettiseen malliin sekä aikaisempaan tutkimukseen. 



 
 ____ p 

 
5) Tieteellinen kirjoittaminen: Tekstin kohdistuminen tutkimuskysymyksiin. 
Kirjoittamisen artikkelimuotoisuus, asiat esitetty oikeissa paikoissa. Kirjoittamisen 
loogisuus ja selkeys. Lähdeviittausten ja lähdeluettelon asianmukaisuus. 
 

 ____ p 
 
6) Työskentelyn arviointi: Tutkielman tekijän (tekijöiden) oma-aloitteisuus, 
aktiivisuus, tiedonhankintataidot, kyky hyödyntää ohjausta ja sovittujen 
aikataulujen noudattaminen. Aineiston keruuseen liittyvistä tehtävistä 
suoriutuminen, mikäli niitä on sisältynyt tutkielmaan.  
 

 ____ p 
 
 

YHTEENSÄ ______ p 
 
Muut mahdolliset erityishuomiot: 
 
 
 
 
 
Arvosana muodostuu arviointikohtien yhteenlasketun pistemäärän keskiarvosta, 
joka muutetaan arvosanaksi seuraavasti: 
 
4,50 – 5,00 = 5 
3,50 – 4,49 = 4 
2,50 – 3,49 = 3 
1,50 – 2,49 = 2 
1,00 – 1,49 = 1 
 
Tutkielma on käynyt läpi plagiaatintunnistuksen   
 
 
ARVOSANA ____ 
 
_____________________________  ______/_______/______________ 
Paikka    Päiväys 
 
Ohjaajan allekirjoitus ___________________________________________ 
 
Nimen selvennys ___________________________________________ 
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